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Надані рекомендації
Якісно переглянути та ініціювати внесення змін до законодавства,
передбачивши гнучкі форми організації та режиму праці, в т.ч. в
контексті питання неповного робочого часу, роботи змінами, обліку
робочого часу, вихідних та святкових днів, дистанційної праці тощо.
КМУ
Інші ЦОВВ
Вжити належних заходів зі спрощення паперового документообігу, що
стосується трудових відносин, а також переведення його в
електронний формат.
КМУ
Інші ЦОВВ

В контексті здійснення нагляду (контролю) за дотриманням
роботодавцями вимог законодавства про працю — вжити заходів,
спрямованих на ретельне узгодження порядку, підстав, способів та
форм проведення перевірок, повноважень відповідних органів,
зокрема з вимогами Конвенцій МОП та Закону № 877.
КМУ
Інші ЦОВВ

В контексті співмірності відповідальності роботодавця за порушення
трудового законодавства — ініціювати перегляд розмірів штрафів з
урахуванням характеру, тяжкості допущених порушень та ступеня
вини роботодавця, а також передбачити можливість застосування
попереджень за незначні чи виявлені вперше правопорушення та/або
надання пільгового строку на їхнє усунення без обов’язку сплати
відповідних штрафів.
КМУ
Інші ЦОВВ
Оскільки відслідковування прогресу виконання поставлених завдань
за напрямом сприяння експорту МСП та їхньої інтернаціоналізації в
рамках Стратегії МСП не забезпечується, а чіткі кількісні та якісні
показники експортної діяльності МСП не передбачені Експортною
стратегією, РБО вважає за необхідне рекомендувати КМУ та
Мінекономіки при визначенні подальших заходів, спрямованих на
розвиток експорту, передбачити індикатори, які б дозволяли
здійснювати моніторинг зрушень саме для суб’єктів МСП та
відокремлювати при аналізі статистичних даних вплив реалізованих
заходів від показників великих підприємств.
КМУ
Мінекономіки

Статус виконання
Виконано
— коментарі: 02.04.2020 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» (№ 540-IX від 30.03.2020). Зокрема, вказаним Законом викладено у новій редакції статтю 60, яка раніше
передбачала поділ робочого дня на частини (На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках,
передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи
не перевищувала встановленої тривалості робочого дня). Відтепер же, з 02.04.2020, статтею 60 регламентовано гнучкий режим
робочого часу.
В процесі виконання
— коментарі: 12 лютого 2020 року КМУ прийняв постанову № 188, якою фактично скасовано обов’язок підприємств інформувати
податковий орган про новопризначеного керівника. 01.04.2020 Фонд соціального страхування України повідомив, що спільно з
Пенсійним фондом України вони виконали всі необхідні дії щодо запуску Електронного реєстру листків непрацездатності.
В процесі виконання
— коментарі: Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку
державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення», положеннями якого
пропонується визначити особливості здійснення державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства у
відповідності до Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі,
ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1985-IV, та Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарств, ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, а також з
урахуванням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зокрема,
законопроектом пропонується визначити правовий статус державної інспекції праці, права та обов’язки інспекторів праці,
форми здійснення контролю, підстави та порядок проведення інспекційних відвідувань та інші питання функціонування
системи державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства, що дозволить підвищити інституційну
спроможність Держпраці виконувати покладені на неї повноваження. Законопроект проходить антикорупційну експертизу в
НАЗК, після проведення якої готуватиметься до подання на розгляд Уряду.

Виконано
— коментарі: 02.02.2020 набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю України (Закон № 378-IX від 12.12.2019).
Зокрема, внесено зміни до статті 265: - Суттєво зменшено розміри штрафів за неформальну зайнятість та недопуск до
перевірки; - Запроваджено попередження для роботодавців на спрощеній системі оподаткування (1-3 групи) у разі вчинення
порушення вперше; - Запроваджено критерій повторюваності правопорушень; - 50% знижка за сплату штрафу протягом 10
днів; - В окремих випадках штраф не сплачується у разі добровільного усунення виявлених порушень роботодавцем.
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Продовжувати забезпечення Офісу з просування експорту належними
ресурсами, розширення надання послуг підтримки відповідно до
Експортної стратегії та попиту МСП, а також поширення інформації
серед представників МСП про можливості Офісу.
КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Розпорядженням КМУ від 2 вересня 2020 р. № 1071-р цілісний майновий комплекс державної установи «Офіс з
просування експорту України» передано із сфери Мінекономіки до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Забезпечити прозоре та ефективне функціонування ЕКА
відповідно до кращих міжнародних практик. При здійсненні
завершальних законодавчих кроків для запуску роботи ЕКА
рекомендується КМУ, Мінфіну та Мінекономіки провести
додатковий аналіз:

В процесі виконання
— коментарі: Постановою КМУ від 21.08.2019 № 772 затверджено Правила провадження діяльності приватного акціонерного
а) рівня капіталізації ЕКА та державної підтримки, аби установа
товариства “Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та
могла охоплювати якомога більше представників бізнесу, в т.ч. й надання гарантій”. Окрім того, погоджено організаційну структуру ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та здійснено ряд
суб’єктів МСП, і забезпечити більшу доступність власного
кадрових призначень керівного складу. Сформовано статутний капітал у обсязі 200 млн. гривень. До Мінфіну подано бюджетну
функціоналу, та
декларацію щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ “ЕКА” на 2,0 млрд. гривень. Уряд орієнтує на запуск повноцінної роботи
установи до кінця 2020 року.

б) сфер підтримки, визначених ст. 8 Закону, передусім в
контексті їхньої узгодженості з визначеними пріоритетними
секторами Експортної стратегії.
КМУ
Мінфін
Мінекономіки

Здійснити перегляд та оцінку актуальності нереалізованих заходів,
вказаних у Плані заходів з реалізації Стратегії МСП, пріоритезувати
заходи, що можуть мати швидкий та значущий ефект на доступ МСП
до фінансування, та припинити реалізацію неефективних заходів.
КМУ
Мінекономіки

Виконано
— коментарі: Реалізацію Стратегії МСП завершено. Планом заходів передбачено 35 завдань, які містять 63 заходи. станом на
31.12.2020: виконано заходів – 55; виконано частково – 3; заходи, що втратили актуальність – 3; заходи, що виконуються – 2.
Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято Національну економічну стратегію на
період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили
своєї актуальності та доцільності в зв’язку з закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року. Уряд працює над
розробкою “Національної економічної стратегії 2030”. Основні вектори економічного розвитку, у тому числі у напряму
«Підприємництва» опрацьовуються у тісній співпраці представників Уряду та відповідних асоціацій, експертів, бізнесу та
народних депутатів. Отже, робота над стратегічним підходом до розвитку МСП триває.

